45ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, no uso das atribuições que
lhe confere o Regimento Interno da Casa, Resolução nº 04, de 09 de junho de 1993,
COMUNICA que os trabalhos legislativos referentes à 45ª Sessão Ordinária, a ser
realizada no dia 21 de dezembro de 2020, obedecerão ao seguinte:

1ª. PARTE
EXPEDIENTE
1. Apresentação e deliberação de proposições, leitura de correspondências etc.
2. Não há proposições remanescentes a serem discutidas e deliberadas para esta
sessão.
3. Uso da palavra pelos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição em
livro, versando sobre tema livre.

2ª. PARTE
ORDEM DO DIA
1. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 29/2020, do VEREADOR
ABEL DINIZ FIEL: Altera a Lei n°. 854, de 30 de outubro de 1967, declarando
feriado o Dia Municipal da Consciência Negra, instituído pela Lei 4.704/2002.
2. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 57/2020, do VEREADOR
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE: Dispõe sobre denominação de via pública (Rua
Oduzinda Oliveira Santos "Zinda").
3. Única Discussão e Votação: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/2020, do
PREFEITO MUNICIPAL: Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 1.051, de
16 de outubro de 2019, que autoriza o Município a receber em doação, do Governo
do Estado de São Paulo, o terreno e as benfeitorias implantadas e instaladas no
Centro Social Urbano - CSU e dá outras providências.

3ª. PARTE
EXPLICAÇÃO PESSOAL
1. Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 16 de dezembro de 2020.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

PAUTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A 45ª SESSÃO ORDINÁRIA,
A SER REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

REQUERIMENTOS:
RAQUEL BORGES SPADA
1.924/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 2.518/2019, que requer
informações sobre a possibilidade de se realizar estudos para a permanência do atendimento da
médica endocrinologista infantil, Dra. Juliana, no Centro de Saúde Dr. Hermelino Agnes de Leão
(Postão), onde ela recebe crianças que necessitam de tratamento do crescimento.
CÍCERO DE AQUINO
1.925/20 - Requer informações sobre a possibilidade de estudos para que seja realizada a
substituição dos pés de eucalipto localizados no entorno do lago do Parque de Exposições Olavo
Ferreira de Sá, por árvores de menor porte.
SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
1.926/20 - Requer informações sobre a possibilidade de se instalar corrimão em escadaria de
pedestres situada próxima à rotatória de acesso à Vila Brasil.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO
1.927/20 - Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sobre o andamento
dos planos e ações para agilizar a realização de exames de mamografia.
1.928/20 - Requer informações a respeito dos planos e ações objetivando conscientizar a
população sobre as queimadas, visto os malefícios causados ao meio ambiente, à saúde e à
segurança pública.
1.929/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.152/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se implantar em nossa cidade o Programa Saúde em Dia,
que consiste em uma força tarefa criada pela Prefeitura com o objetivo de reduzir as filas de
espera em exames de alta complexidade e consultas com médicos especialistas.
1.930/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.153/2020, que requer
informações sobre a possibilidade de se implantar uma campanha incentivando o consumidor a
exigir nota fiscal sobre os serviços e produtos, de forma a melhorar a arrecadação do Município.
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1.931/20 - Reitera, em seu inteiro teor, o Requerimento nº 1.154/2019, que requer
informações a respeito da possibilidade de se construir estacionamento em 45 graus na Avenida
Domingos Camerlingo Caló, nos trechos onde for possível sua construção.
1.932/20 - Requer informações atualizadas do cronograma de recapeamento asfáltico nos
bairros que ainda não foram beneficiados.
1.933/20 - Requer informações a respeito dos atendimentos ambulatorial e psicossocial de
pessoas com deficiências realizadas no Município, identificando os locais de atendimentos e o
número de pacientes atendidos esse ano.

INDICAÇÃO:
CÍCERO DE AQUINO
1.326/20 - Solicita implantação de dois redutores de velocidade na Rua Francelina Grossi
Archangelo, nas proximidades dos n°s 100 e 527.

MOÇÕES:
ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE
343/20 - De pesar pelo falecimento do Dr. Ramon Montoro Martins.
ANÍSIO APARECIDO FELICETTI
344/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Antônia de Freitas Oliveira.
CÍCERO DE AQUINO
345/20 - De pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Henrique Lourenço.
SALIM MATTAR
346/20 - De pesar pelo falecimento da Sra. Carmen do Rocio Ferreira Breve.
CARLOS ALBERTO COSTA PRADO / SANTIAGO DE LUCAS ÂNGELO
347/20 - De congratulações ao CENAIC - Centro Nacional Integrado de Cursos -, pelo
aniversário de 10 anos em nosso Município, comemorado em 13 de dezembro, prestando
excelentes cursos profissionalizantes que contribuem para o desenvolvimento pessoal e
profissional de diversas pessoas, capacitando-os para o mercado de trabalho.

PROJETO DE LEI :
ABEL DINIZ FIEL
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61/20 - Altera Lei nº. 4.704/2002, de 17 de dezembro de 2002, que institui o "Dia da
Consciência Negra".
Secretaria da Câmara Municipal, em 16 de dezembro de 2020.

ALEXANDRE FLORENCIO DIAS
PRESIDENTE

Pag. 3

